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ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

                    ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

(AGRI-FOOD AND VETERINARY AUTHORITY OF SINGAPORE)  

Μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων της AVA συγκαταλέγονται: ο 
συντονισμός της καλλιέργειας εγχώριων αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας 
στα Αγρο-Τεχνολογικά Πάρκα της χώρας μέσω σύγχρονων αγρο-βιοτεχνολογικών 
μεθόδων (υδροπονία ή εδαφική καλλιέργεια), ο συντονισμός και η εποπτεία 
επιστημονικών κέντρων έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη σύγχρονων 
μεθόδων εντατικής καλλιέργειας, ο κτηνιατρικός έλεγχος εισαγομένων ζώντων 
οργανισμών και η έγκριση/ η έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σε αλλοδαπές 
εταιρείες τροφίμων μέσω επιτόπιων ελέγχων και δοκιμών στις μονάδες τους (στις 
χώρες).   

  Η κανονιστική λειτουργία της εν λόγω Αρχής θεωρείται υψίστης σημασίας για 
την πιστοποίηση των εισαγόμενων τροφίμων που καταναλώνονται στην Πόλη –
Κράτος, καθώς το 90% της εγχώριας κατανάλωσης εξαρτάται από τις εισαγωγές, 
λόγω της μικρής επιφάνειας της χώρας, η οποία δεν επιτρέπει τη διάθεση γης για την 
ανάπτυξη αγροτικής οικονομίας που να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας.  

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Κατωτέρω παραθέτουμε σύντομο ιστορικό για την 
ανάπτυξη της γεωργίας από συστάσεως του Κράτους έως και σήμερα και το ρόλο 
της  AVA στην εξέλιξη αυτή. 

Τη δεκαετία του ’60 (σύσταση Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης το 1965) στη 
χώρα υπήρχαν πάνω από 20.000 φάρμες σε περίπου έκταση 14.000 εκταρίων, τα 
οποία χρησιμοποιούνταν για αγροτικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες και εκτροφή 
ζώων, καλύπτοντας επαρκώς τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. 

Τη δεκαετία του ’80 οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες άλλαξαν και,  η 
παραπάνω επιφάνεια κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση 
κατοικιών και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων (κατασκευή εργοστασίων-
εμπορικών κέντρων-τραπεζών-εταιρειών). Η μετάβαση της οικονομίας της 
Σιγκαπούρης από ένα λιμάνι  με γεωργικό πληθυσμό ( ψαράδες, γεωργοί) σε ένα 
σύγχρονο χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ασίας, οδήγησαν στη δραστική μείωση της 
καλλιεργήσιμης γης, στην έντονη αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση και, συνεπώς, 
στην έλλειψη επάρκειας σε βασικά διατροφικά είδη, με αποτέλεσμα την υψηλή 
εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές τροφίμων. 

Το μοντέλο που αρχικά επικράτησε (και ισχύει σήμερα σε μικρότερο βαθμό) 
ήταν η χρησιμοποίηση (μέσω διμερών συμφωνιών) του εδάφους γειτονικών χωρών, 
όπως η Μαλαισία, αναπτύσσοντας φάρμες εκτροφής πουλερικών, χοίρων και 
βοοειδών ώστε να καλυφθεί ένα, μικρό παρόλα αυτά, μέρος της κατανάλωσης 



Embassy of Greece in Singapore –Office for Economic and Commercial Affairs 
Address: Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323011 Fax:  +65 67323012 
Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr 

Website: http://agora.mfa.gr/ 

 
 

βασικών ειδών διατροφής όπως αυγά, γάλα, χοιρινό κρέας. Οι φάρμες και τα 
προϊόντα τους είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους  
αυστηρούς κανονισμούς  ασφαλείας της AVA.    

 Ταυτόχρονα, η ανάγκη μεγιστοποίησης της εγχώριας παραγωγής στην 
περιορισμένη γεωργική γη της Σιγκαπούρης, οδήγησε στην ανάπτυξη της 
αγροτεχνολογίας  και την χρήση της τεχνολογίας και των βιοεπιστημών στα εντατικά 
συστήματα καλλιέργειας. Το μοντέλο που επικρατεί έως και σήμερα, προκειμένου η 
Σιγκαπούρη να μην απολέσει εντελώς την αγρο-διατροφική της επάρκεια, είναι ο 
αυτοματισμός και η εντατική καλλιέργεια της εναπομείνασας γης, σε μοντέρνα αγρο-
τεχνολογικά πάρκα (Agro-Technological Parks) και η επίτευξη υψηλής 
παραγωγικότητας μέσω της εφαρμογής σύγχρονων αγρο-διατροφικών τεχνολογιών. 

Το 1986,  η Αγρο-διατροφική και Κτηνιατρική Αρχή Σιγκαπούρης, ξεκίνησε το 
Πρόγραμμα Αγροτεχνολογίας που χωρίστηκε σε 3 συνιστώσες: στην  ανάπτυξη  
Αγροτεχνολογικών Πάρκων για την εγκατάσταση σύγχρονων εντατικών 
αγροκτημάτων, στην ανάπτυξη της αγροτεχνολογίας και αγρο-βιοτεχνολογίας (χρήση 
της μοριακής βιολογίας που εφαρμόζεται στην ευρεία και εντατική γεωργία) και, στην 
προώθηση επενδύσεων στη γεωργική βιομηχανία 

Τα αγροτεχνολογικά πάρκα της AVA είναι σύγχρονα αγροτικά κτήματα που 
έχουν αναπτυχθεί με την κατάλληλη υποδομή για τη γεωργία και καταλαμβάνουν 
έκταση 1.465 εκταρίων (συνολική έκταση Σιγκαπούρης 719 τ2 Χλμ). Φιλοξενούν 
σύγχρονες εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν προηγμένες 
τεχνολογίες εντατικής καλλιέργειας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. 
Περίπου 600 εκτάρια έχουν διατεθεί σε πάνω από 200 αγροκτήματα για την 
παραγωγή: ζώων, αυγών, γάλακτος,  ψαριών ενυδρείου και βρώσιμων, λαχανικών, 
φρούτων, ορχιδέας, διακοσμητικών και υδρόβιων φυτών, εκτροφής πουλιών και 
σκύλων. Τα πάρκα βρίσκονται στις περιοχές Lim Chu Kang, Murai, Sungei Tengah, 
Nee Soon, Mandai, Loyang και συνεργάζονται με τρία επιστημονικά κέντρα, υπό την 
εποπτεία του AVA, αρμόδια για ιχθυοκαλλιέργειες, θαλλασσοκαλλιέργειες και 
αγροτικές καλλιέργειες. Καταλαμβάνουν έκταση ως κατωτέρω:  
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ΠΗΓΗ: AVA

 

AGRO-BIO PARK  Η Σιγκαπούρη εδώ και 30 χρόνια έχει αναπτύξει σε έκταση μόλις 
10 στρ. (1εκτάριο)  το πρώτο Αγροβιολογικό Πάρκο (Agro-Bio-Park) και κέντρο 
Αριστείας για την εφαρμογή αγροτεχνολογίας σε τροπικές καλλιέργειες, με 
εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων σε ιχθυρά, σε δοκιμές ασφάλειας 
ποιότητας φυτών και ζώων και σε πειράματα μετα-συγκομιδής. 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ-ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ Οι τοπικές εκμεταλλεύσεις 
παράγουν κυρίως φυλλώδη λαχανικά και φασόλια καλλιεργούμενα στο έδαφος ή 
μέσω υδροπονίας. Περισσότερο από το 80% των φυλλωδών λαχανικών που 
παράγονται προέρχονται από την καλλιέργεια του εδάφους. Οι περισσότερες 
εκμεταλλεύσεις καλλιεργούν τα προϊόντα τους με προστατευτικό δίχτυ για να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας φυλλώδη λαχανικά. Τα φυλλώδη λαχανικά και τα 
beansprouts που παράγονται, ανέρχονται σε αξία ύψους σε 20 εκ. SGD (περίπου 14 
εκ. ευρώ) και καταναλώνονται εξ ολοκλήρου από την εγχώρια αγορά. 

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ-ORCHID BUSINESS CLUSTER.  Η Σιγκαπούρη είναι ένας από τους 
σημαντικότερους εξαγωγείς ορχιδέας στον κόσμο.  Οι ορχιδέες της είναι γνωστές για 
την εξαιρετική ποιότητα και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους. Περίπου 80 
αγροκτήματα στη Σιγκαπούρη που καλλιεργούν ορχιδέες, καλλωπιστικά φυτά και 
υδρόβια φυτά στα αγροτεχνολογικά πάρκα, εξάγουν τα προϊόντα τους αξίας άνω των 
50 εκ. SGD(περίπου 15,7 εκ. ευρώ)  σε περισσότερες από 30 χώρες, όπως η 
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Ιαπωνία, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, η Ελλάδα και ο Καναδάς. Η Ελλάδα εισήγαγε το 
2017 άνθη –φυτά,  αξίας 92.600 ευρώ, από τη Σιγκαπούρη (CN4 0603).  

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ-ORNAMENTAL FISH 
BUSINESS CLUSTER. Η Σιγκαπούρη είναι κορυφαίος εξαγωγέας  αλλά και κέντρο 
διανομής διακοσμητικών ψαριών και γνωστή ως «one-stop shop» για την παγκόσμια 
επιχείρηση διακοσμητικών ψαριών (ψαριών ενυδρείου). Οι εξαγωγείς 
συγκεντρώνουν περίπου 500 είδη διακοσμητικών ψαριών, αγοράζοντας από τις 
τοπικές εκμεταλλεύσεις (το 40% των εξαγωγών) και από άλλες εκμεταλλεύσεις στην 
περιοχή για επανεξαγωγή. Το 2003 ιδρύθηκε το Ornament Fish Business Cluster,το 
οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής συνέργειας μεταξύ του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα, προκειμένου η Σιγκαπούρη να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση 
της, αλλά και τη φήμη της ως παγκόσμιου εξαγωγέα/διανομέα διακοσμητικών 
ψαριών. Η Ελλάδα εισήγαγε το 2017 διακοσμητικά ψάρια, αξίας 303.840 ευρώ, από 
τη Σιγκαπούρη (CN4 0301).  

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, ακολουθώντας με ακρίβεια ένα καλά οργανωμένο 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 30ετίας και, εφαρμόζοντας τις αυστηρές 
προδιαγραφές, τα πρότυπα ασφάλειας ποιότητας και την εξονυχιστική διαδικασία 
πιστοποίησης αλλοδαπών εισαγωγέων στη χώρα (άδειες εισαγωγής), σύμφωνα με 
τις οδηγίες της AVA, είχε σαν αποτέλεσμα, η Σιγκαπούρη το 2017  να κατέχει την 
τέταρτη θέση παγκοσμίως με τα υψηλότερα πρότυπα  ασφάλειας  στον τομέα 
τροφίμων. Λόγω επίσης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, η Σιγκαπούρη είναι ο 
κόμβος της ΝΑ Ασίας στην αποθήκευση και διακίνηση σιτηρών, φοινικέλαιου, 
καουτσούκ (παγκόσμια τιμολόγηση καουτσούκ) και ζάχαρης. Το 70% των 
μεγαλύτερων εταιρειών εμπορίου τροφίμων είναι εγκατεστημένο στη Σιγκαπούρη, 
από την οποία διακινείται το 20% των τροφίμων παγκοσμίως (Πηγή: Enterprise 
Singapore).  

Τέλος, στη Σιγκαπούρη το 2015 υπήρχαν 847 βιομηχανίες τροφίμων με κύκλο 
εργασιών 3,2 δις ευρώ και συμμετοχή 1,0% στο ΑΕΠ  της χώρας. 

 

 

                                                       Σιγκαπούρη, 2/7/2018 

                                         Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Σιγκαπούρης 


